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‘In 2018 registreerde de politie bijna 9 duizend 

zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8,4 duizend 

misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het 

aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale 

aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt 

het CBS op basis van nieuwe cijfers.’

Aldus het CBS.
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Proloog

‘Bij de les blijven, Alexandra.’

Hij slaat me in mijn gezicht als ik niet reageer, pakt me aan 

mijn haar vast en trekt me overeind. Hij duwt me tegen de 

muur en omklemt mijn gezicht met zijn handen. Ik kan niet 

bewegen, ook al zou ik dat willen.

Het is donker in de slaapkamer. Het enige licht is afkomstig 

van mijn nachtlampje. De randen van de kabelbinders 

snijden in mijn huid. Hij haalt de tape van mijn mond. Het 

brandt en veroorzaakt een naar, pijnlijk gevoel.

‘Gedraag je of ik doe je nog meer pijn.’

Wat wil hij me nog meer aandoen? Ik tril van angst en kou, 

terwijl de tranen over mijn wangen stromen. Mijn keel doet 

zeer en ik kan niets uitbrengen.

Hij pakt iets uit zijn tas en loopt weg, de woonkamer in. Het 

is een scherpe, penetrante geur. De geur van wiet dringt 

mijn neus binnen. Hij is aan het roken, terwijl ik verga van 

de pijn. Ik voel een druppel zweet van mijn rug naar 

beneden glijden. Een verwoede poging om mijn handen los 

te maken, halen niets uit. De kabelbinders zitten te strak om 

mijn polsen. 

Ik kijk op en zie dat hij aan komt gelopen. In zijn hand heeft 

hij iets glimmends vast. Als hij dichterbij komt, zie ik het 

silhouet van een mes. Ik verstijf van de angst. Mijn hoofd 

draait overuren voor een ontsnappingsplan, maar niets komt 

in mij op. Mijn hoofd blijft leeg. De wietgeur zorgt voor 

hoofdpijn en maakt me licht in mijn hoofd. De geur blijft 

zich door het appartement verspreiden en maakt geen 

aanstalten om door enige kier het appartement te verlaten. Ik 

probeer me weer te focussen op de man voor me, die nu nog 

dichterbij staat. Het zilver schittert in het licht en houdt mijn 
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blik vast.

‘Ik weet dat je wilt schreeuwen,’ zegt hij met een hoge stem.

Ik raak verward van zijn stem. Het ene moment is zijn stem 

laag en donker, een licht accent is hoorbaar. Het volgende 

moment is zijn stem zo hoog, dat ik het niet eens kan 

plaatsen.

‘Je bent nog niet van me af.’

‘Ik zal niets zeggen,’ fluister ik. ‘Alsjeblieft.’

De man houdt zijn hoofd schuin, maar meer dan een paar 

glimmende pupillen zijn niet zichtbaar. Het enge masker 

verhult de rest van zijn gezicht. Ik ken het masker uit een 

horrorfilm, Scream. Hij komt nog dichter bij me staan en de 

laat de lange kant van het mes over mijn huid glijden. De 

punt van het mes prikt in mijn huid en laat al mijn 

bewegingen stilstaan. Het voelt koud aan. 

‘Als je ook maar één ding vertelt aan de politie,’ sist hij, 

‘kom ik terug en doen we dit nog een keer. Heb je dat 

begrepen?’

Ik probeer mijn speeksel weg te slikken, maar heb het er 

moeilijk mee. Ik knik zonder iets te zeggen, om te laten 

merken, dat ik hem heb gehoord.

‘Ik weet je te vinden. Onthoud dat.’

‘Ik zal niks zeggen.’

Mijn stem kraakt van de angst.

‘We gaan nog een spelletje doen.’

Ik kijk hem stilletjes aan en probeer mijn tranen te 

bedwingen en binnen te houden. Ik weet niet wat hij ermee 

bedoelt, maar zijn intonatie voorspelt niet veel goeds. Hij 

laat zijn lichaam over me heen hangen. Ik voel mijn handen 

naar beneden vallen, als hij de kabelbinders losmaakt. Hij 

trekt me overeind. Ik voel de punt van het mes in mijn rug. 

Hij dwingt me naar de kledingkast te lopen.
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‘Trek maar iets leuks aan. Als het maar sexy is.’

De rillingen blijven doorgaan, terwijl hij achter me staat. Ik 

voel zijn erectie tegen mijn dijen en vecht tegen de 

misselijkheid. Ik wil dat ik de moed heb om tegen hem te 

vechten, maar ik ben verstijfd van angst. Ik haat dat ik niets 

kan doen. Hij geeft me een zetje.

‘Komt er nog wat van?’

‘Waarom doe je dit?’ vraag ik.

‘Schiet op,’ zegt hij en knijpt in mijn nek.

‘Ik snap niet waarom –’ Ik gil als hij me bij mijn haar trekt 

en me op het bed gooit.

Hij hangt dreigend boven me. Zijn vuist net iets boven mijn 

gezicht. Zijn ogen staan raar, waarschijnlijk door de drugs. 

Ik knipper met mijn ogen en sluit ze voor impact. Ik voel 

mijn hart snel in mijn borstkast bonken.

‘Alsjeblieft.’

‘Je wilt me niet testen,’ sist hij. ‘Moet ik je nog een keer 

neuken?’

Ik schud mijn hoofd. Als ik eraan terugdenk, voel ik het 

tussen mijn benen branden.

‘Nee.’

De tranen beginnen te stromen. Ik probeer ze tegen te 

houden, maar het lukt niet.

‘Doe dan wat ik je zeg. Pak die kleren en trek ze aan.’

Hij stapt van het bed af en trekt me hardhandig overeind. Hij 

kijkt toe, terwijl ik een beha pak. Hij pakt die af en gooit het 

kledingstuk weg.

‘Te gewoontjes.’

Ik probeer mijn emoties te overwinnen. Ik moet doen wat hij 

wil, als ik dit wil overleven. Hij schopt tegen de kledingkast, 

om me nog banger te maken. Ik krimp ineen en pak een 

blauwe beha, die vindt hij goed genoeg. Ik trek een 
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bijpassende string aan.

‘Goed bezig,’ is zijn commentaar.

Ik pak een hemdje en rok en trek deze aan. Hij kijkt van een 

afstandje toe. Als ik klaar ben met omkleden, loopt hij op 

me af. 

‘Zo zie ik het graag. Kom mee.’

Hij neemt me mee naar de woonkamer. Hij gaat achter me 

staan en legt zijn handen op mijn schouders. Zijn hand zakt 

naar mijn borst en hij knijpt erin. Ik houd mijn adem in, als 

ik zijn adem in mijn oor voel.

‘Ik weet dat je wilt schreeuwen, maar de gevolgen weet je al 

en zijn jouw eigen schuld.’

Ik schud hem van me af. Het is meer een wanhoopsdaad. Ik 

weet inmiddels, dat hij veel sterker is. 

‘Blijf van me af.’

Hij draait me om en geeft me een klap in mijn gezicht. Ik 

reik met mijn hand naar mijn wang en voel de warmte ervan 

afkomen. Als ik mijn hand weer laat zakken, begint die te 

branden.

‘Kop dicht en luisteren. Ik zet wat muziek aan en jij gaat 

voor me dansen. Laat ik het niet nog een keer moeten 

zeggen.’

Ik wil tegen hem schreeuwen, tegen hem zeggen, dat hij het 

kan vergeten. Dat ik geen van zijn stomme spelletjes mee 

zal spelen. Hij kijkt me met een doordringende blik aan, als 

ik stil blijf staan.

‘Waarom?’

Hij komt voor me staan en torent boven me uit. Ik maak me 

gereed voor de impact en sluit mijn ogen, maar er komt 

niks. Ik open mijn ogen en zie dat hij me dwingend aankijkt. 

Hij doet zuchtend een stap naar achteren, vouwt zijn armen 

over elkaar en blijft me aankijken.
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‘Oké, oké, ik doe het.’

Hij neemt me mee naar de woonkamer, waar de gordijnen 

gesloten zijn. Hij pakt de afstandsbediening van de bank en 

zet de televisie aan. Hij stopt bij de muziekzender en kijkt 

me aan.

‘Begin maar.’

Ik durf niet, maar weet dat ik geen andere keus heb. Hij is 

op een van de stoelen naast de tafel gaan zitten en tikt 

ongeduldig met het mes op de tafel. Ik probeer de angst en 

de pijn opzij te zetten en begin te dansen.

‘Ik wil dat je sexy beweegt en je kleren uittrekt.’

Ik schud mijn hoofd.

‘Doe het!’

Ik probeer een knop in mijn hoofd uit te schakelen, maar hij 

blijft hangen. Ik probeer het opnieuw en waan me in 

gedachten ergens anders. Een warm strand met een 

beachparty, iedereen trekt zijn kleding uit door de warmte 

en lichamen beginnen te bewegen. Ik luister naar de muziek 

en begin ook mijn eigen kleding uit te trekken. Ik schrik 

door de flitsen en stop. Ik kijk naar mezelf in de 

weerspiegeling van het glas van de woonkamerdeur en voel 

de stof van mijn lingerie nog op mijn lichaam plakken.

‘Waarom ga je niet door?’

Ik antwoord niet. Hij komt op me af, pakt mijn arm vast en 

sleurt me mee naar de slaapkamer. Ik raak in paniek en grijp 

mijn nachtlampje. Ik wil hem slaan, maar hij is me voor. Hij 

grijpt de lamp, gooit die weg en stoot met zijn vuist tegen 

mijn oog. Ik voel een kleine stroom warme vloeistof over 

mijn wang glijden. Ik raak met mijn hand mijn gezicht aan 

en trek hem terug als ik een snee in mijn wenkbrauw voel. 

Mijn handen zitten onder het bloed en de pijn wordt nu pas 

voelbaar. Ik gil het uit. Hij grijpt mijn arm en duwt me voor 
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zich uit. Hij legt hem in de kromming van mijn rug en duwt 

door.

‘Alsjeblieft, laat me gaan.’

‘Daar is het te laat voor, Alexandra. Ik ben klaar met je.’

Voor ik kan vragen wat hij daarmee bedoelt, sleurt hij me 

naar de badkamer. De angst zakt weg en mijn vluchtinstinct 

komt in me op. Met alle kracht, die ik nog heb, schreeuw ik 

over de top van mijn longen. Een stomp in mijn buik, zorgt 

ervoor dat ik in elkaar zak en naar adem hap. Ik kijk in 

paniek om me heen, terwijl ik mijn adem terug probeer te 

krijgen. Hij laat zich door zijn knieën zakken, zodat hij op 

ooghoogte zit en pakt mijn keel vast. Hij duwt me naar 

achteren en klemt me tegen de muur. Ik begin licht te 

worden in mijn hoofd en probeer met mijn handen zijn 

handen van mijn keel af te krijgen. Ik wil hem smeken om 

mij los te laten, maar daarvoor heb ik een gebrek aan lucht. 

De kamer begint steeds meer te draaien. Ik probeer mezelf 

los te schoppen, maar zijn greep verslapt geen moment. Ik 

laat zijn handen los en probeer me los te vechten door naar 

zijn masker te grijpen. Hij laat mijn keel los en pakt snel 

mijn handen stevig vast. 

‘Gedraag je.’

Ik trek mijn polsen los en val achterover door een stoot, die 

hij uitdeelt. Ik val hard op de grond en stoot mijn hoofd. 

Nog meer bloed loopt nu langs mijn gezicht op de grond en 

vormt een plas bloed voor me. Ik voel de warmte er nog 

vanaf komen of dat is door de stress, waar mijn lichaam zich 

nu in verkeert. Hij begint op mijn ribben in te trappen en ik 

probeer me af te schermen, door me tot een bolletje op te 

rollen. Mijn zicht wordt wazig en ik probeer me te richten 

op de muziek, die op de achtergrond doorspeelt. Ik wil 

smeken hem te stoppen, maar ik heb er geen kracht meer 
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voor.

Hij trapt nog een keer. Mijn zicht verdwijnt en de muziek op 

de achtergrond is niet meer hoorbaar.
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Drie dagen eerder 

1

Woensdag 5 juni 14:03 Amsterdam

Afdeling Zedenpolitie

Demi Lachten

Het tikken op de toetsenborden leidde Demi af en ze staarde 

ruim een kwartier naar een leeg document. De cursor bleef 

knipperen en wachtte tot hij gebruikt werd. Om haar heen 

zaten collega’s te rammen op de toetsen alsof hun leven 

ervan afhing. Administratie hoorde nu eenmaal bij de baan, 

maar het was niet haar favoriete bezigheid. Ze legde haar 

hand in haar nek en masseerde de spieren. Ze zaten goed 

vast, realiseerde ze. Misschien was een masseur geen slecht 

idee.

Als ze thuis was, zou ze het liefst meteen naar bed gaan. De 

afgelopen weken was slaap een luxe, die ze zich nauwelijks 

kon veroorloven. Ze gebruikte normaal gesproken weinig 

make-up, maar ze moest iets doen om de wallen weg te 

werken. 

‘Goed verslag.’

Het was haar vaste partner Luuk Min. Ze werkten al acht 

jaar samen en Demi was blij met zo’n goede partner als 

Luuk. Als iemand zijn werk verstond, was hij het wel. 

‘Writer’s block,’ zei Demi.

Luuk kon een glimlach niet laten. ‘Daar hebben de beste wel 

eens last van. Hoe is het thuis?’

Dat was een onderwerp waar ze het liefst niet over praatte. 

Luuk wist dat en hij bedoelde het niet kwaad.

‘Geweldig. Heb je al contact opgenomen met de moeder van 

het slachtoffer?’
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Ze waren erop getraind zich niet emotioneel te binden aan 

slachtoffers. Dat was zelfbescherming. Sommige zaken die 

ze behandelden kwamen zo hard aan, dat het haast 

onmogelijk was zich niet te binden aan het slachtoffer. 

Hoewel Demi geen moeder was, wist ze wel dat het 

vreselijk moest zijn om te horen en te zien dat je kind pijn 

heeft. Het verslag dat ze moest schrijven, ging over een 

tienjarig jongetje, dat al vanaf zijn zesde misbruikt werd 

door zijn vader. De moeder had hem betrapt en had niet 

getwijfeld om de politie in te schakelen. Demi was 

opgelucht dat de moeder juist had gehandeld en haar kind 

had gered uit de klauwen van dat monster.

‘Dat wilde ik zo doen. Of even langsgaan, kijken hoe het 

met hem gaat.’

‘Dat kunnen we wel doen,’ zei Luuk. ‘De vader wordt 

maandag voorgeleid toch?’

Demi knikte. ‘Daarom heb ik dit verslag ook nodig.’

‘We doen dat wel samen,’ stelde Luuk voor.

Luuk was een vader van twee kinderen. Voor hem was het 

onvoorstelbaar moeilijk om zijn gevoelens niet te laten 

merken. Demi merkte het gisteren meteen, toen ze de 

verdachte aan het verhoren was. Luuk werd alleen maar 

kwader, toen de vader zijn daden toegaf. Het was ook te 

gruwelijk voor woorden, wat een ouder zijn eigen vlees en 

bloed allemaal kon aandoen. Demi laste een pauze in en 

sprak op Luuk in. ‘Neem een pauze. Ik wil wel een koffie.’

‘Ik hoop dat het kereltje een beetje heeft geslapen.’

Ze liepen de trap af. In het bureau werkten honderden 

verschillende agenten, van ruiters tot recherche. Ze hadden 

allemaal een eigen afdeling. Amsterdam was verdeeld in vijf 

districten: Centrum, Noord, Oost, Zuid en West. Het bureau 
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waar Demi en Luuk werkten hoorde bij het district Centrum.

‘Ik hoop het ook,’ zei Demi. Al wist ze zeker dat de 

nachtmerries nog wel even zouden blijven. Het jongetje was 

nog jong. Hij zou goed begeleid worden. Met de juiste 

begeleiders en een goede psycholoog kon het zo zijn, dat de 

jongen er zo weinig mogelijk aan overhield. Het trauma was 

op dit moment erg vers, bij iedereen en het was belangrijk 

dat er zo snel mogelijk gehandeld werd. Ze stapten naar 

buiten. Het was alsof ze een klap in haar gezicht kreeg.

‘Is het al de hele tijd zo warm?’

Het leek net alsof een dikke deken haar lichaam verwarmde. 

Ze keek naar de wolken. Het zou niet lang duren voor de 

regen alles zou verkoelen.

‘Een tijdje. Een beetje regen zou nu wel lekker zijn.’

Ze liepen naar de parkeerplaats en namen plaats. Luuk 

achter het stuur.

‘Bel maar dat we onderweg zijn,’ zei Luuk.

Demi deed haar gordel om. 

‘Wat als ze geen bezoek wil ontvangen? Daar kan ik me ook 

wat bij voorstellen.’

‘Je wilde er toch voor het slachtoffer zijn.’

Het was geen vraag.

Demi knikte. ‘Jij niet?’

‘Natuurlijk wel.’

‘Ik voel een maar aankomen.’

Ze keek hem vragend aan.

‘Nee, die is er niet. Ik vind het gewoon zo rot om te zien hoe 

hij zich van binnen opvreet.’

‘Dat vinden we allemaal,’ beaamde Demi.

Demi belde de moeder en vroeg of het goed was dat ze 

kwamen. Ze hing op. ‘Ja, ze vond het goed.’

‘En anders waren we toch wel gegaan.’
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Ze konden net zo goed lopend gaan, want in de drukte 

autorijden was voor veel mensen erg moeilijk. Mensen van 

buitenaf wisten niet hoe ze moesten rijden en maakten er 

een zooitje van. Het was Luuk die dat niet wilde en zelfs 

voor een paar straten de auto wilde pakken. Over 

milieuvriendelijk gesproken. Het was een wonder, dat er een 

plek vrij was. 

Demi zag dat er een groepje jongens rondom een bankje 

zaten. Ze waren hooguit achttien en keken naar haar en 

Luuk, terwijl ze richting het huis liepen. De geur van 

marihuana drong haar neus binnen en ze ademde door haar 

mond om de vieze geur niet te hoeven ruiken.

‘Het blijft smerige troep,’ vond ze.

‘De jongelui denken daar duidelijk anders over,’ zei Luuk.

‘Misschien zijn we in een verkeerd tijdperk geboren.’

Ze staken over.

‘Ik bedoel, je had het toen ook wel, maar dat gebeurde 

tussen vier muren.’

‘Ik had vrienden die het ook buiten deden, maar de buren 

vonden het overlast. Iedere keer kwam de politie.’

‘Was je zo’n rebel? Dat wist ik niet. Luuk, de gangster.’

Luuk glimlachte. ‘Het viel allemaal wel mee. Ik vond dat ik 

mijn tijd wel beter kon besteden, dus ik sloeg de joints 

over.’

‘Heel verstandig.’

Ze kwamen bij het huis aan. Het was een oud pand, zoals de 

meeste huizen in Amsterdam. Van buiten kon je zien dat het 

scheef stond, maar dat weerhield de mensen er niet van om 

erin te wonen. Het was duur om midden in het centrum te 

wonen en toch viel het Demi op, dat de meeste huizen 

bewoond waren. Studenten woonden vaak samen om het te 

bekostigen. Demi belde aan en ze hoorde een vrouw iets 
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roepen. Even later ging de deur open en een jonge moeder 

verscheen in de deuropening.

‘Goedemiddag, mevrouw Veer,’ begroette Demi de vrouw. 

Ze hadden elkaar nog geen vierentwintig uur geleden 

gezien. 

‘Kom binnen,’ zei de vrouw. Ze stapte naar achteren en liet 

hen naar binnen. ‘Willen jullie koffie of thee?’

‘Ik bedank,’ zei Demi.

‘Koffie, alstublieft. Zwart.’

‘Kom verder. Ga maar zitten. Sorry voor de rommel. Daniel 

is druk bezig geweest.’

Om hen heen lag overal speelgoed. Auto’s, vliegtuigen, lego 

en legpuzzels lagen verspreid over de vloer. Demi ging op 

de fauteuil zitten en Luuk op de bank, waar een zwarte kat 

lag te slapen. Op de achtergrond klonk muziek en Demi 

herkende een nummer van Phil Collins.

‘Hoe is het met hem?’ vroeg Luuk.

‘Je ziet het,’ zei mevrouw Veer. ‘Hij is druk in de weer. Is 

dat een goed teken?’

Ze zette twee koffie kopjes op de tafel.

‘Ieder kind verwerkt het anders,’ zei Demi. ‘De een zegt er 

niets over en de ander stapt meteen naar iemand die hij of zij 

kan vertrouwen.’

‘Ik zou willen dat hij het meteen had verteld.’

‘Mam?’

Demi zag de jongen staan en er ging een golf van 

medelijden door haar heen. Het was duidelijk, dat hij bang 

was. Hij keek hen met grote ogen aan.

‘Hallo Daniel. Weet je nog wie ik ben?’

Daniel knikte. ‘Politie.’

‘Dat klopt. We wilden even kijken hoe het met je gaat. Je 

hebt veel speelgoed. En ik zie dat je een politiebureau hebt 
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gemaakt. Heb je dat alleen gedaan?’

‘Papa heeft geholpen.’

Hij liep behoedzaam naar zijn moeder en klom op haar 

schoot. Ze legde haar armen om hem heen, als bescherming. 

‘Waar is papa?’

Hoe moet je uitleggen aan een kind dat je vader een lange 

tijd niet meer thuiskwam? Had zijn moeder dat niet gedaan? 

‘Lieverd, dat heb ik je toch verteld?’

Demi kon zien dat zijn lip begon te trillen en dat zijn ogen 

rood werden. Hij probeerde zijn emoties de baas te zijn. Dat 

had hij al jaren gedaan en nu werd het hem allemaal te veel. 

Hij keek naar de grond.

‘Ik krijg het beeld gewoon niet uit mijn hoofd. Je kunt het je 

niet voorstellen hoe het is om –’ Haar stem brak.

Demi zei: ‘Het gebeurt nooit meer. Ik kan ook hulp voor jou 

regelen, als je dat wilt. Dit is ook een klap voor jou.’

Ze schudde haar hoofd. ‘Nee, ik heb al besloten om een 

tijdje naar mijn zus te gaan. Daniel vindt het geweldig daar. 

Toch, schat? Dan gaan we lekker naar de boerderij.’

‘Naar de koeien? Ja!’

Ze lachte. ‘Ja, die mag je weer melken.’

‘Je zus heeft een boerderij?’ vroeg Luuk.

‘Ja, ze woont in Schagen. Als we het drukke stadsleven zat 

zijn, gaan we naar haar toe.’

Ze gaf haar zoon een zoen op zijn voorhoofd. 

‘We zullen u niet langer ophouden,’ zei Demi en ze knikte 

naar Luuk.

Hij had de hint begrepen. Het was goed zo. Ze namen 

afscheid en liepen naar de auto. Luuks mobiel ging.

‘Min.’

Demi stapte niet in, maar keek naar haar collega. Iets in zijn 

mimiek, vertelde haar dat er iets aan de hand was en dat het 
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geen goed nieuws was.

‘We gaan er nu heen.’

Hij gebaarde dat ze moest in stappen. Demi stapte in de 

auto, trok het portier dicht en keek hem vragend aan.

‘Ja, we zijn er over een paar minuten. Wacht buiten.’

Luuk had opgehangen en ze zag dat het bloed uit zijn 

gezicht was weg getrokken.

‘Wat is er?’ vroeg Demi.

‘Anna is vannacht verkracht.’

Er ging een schok door haar lichaam. Anna was Luuks 

nichtje van zeventien. Demi’s mond ging open van 

verbazing.

‘Dat meen je niet.’

Ze wist dat hij een goede band had met zijn familie. Demi 

had veel gehoord over zijn hechte familie. Ze had Anna een 

paar keer ontmoet en had haar een hele lieve meid 

gevonden. 

‘Anna. Verdomme, ze is zeventien. Wie doet zoiets?’

‘Weet ze niet wie het was?’

‘Ze was daar erg vaag over,’ antwoordde Luuk. ‘We gaan. 

Ze ligt in het Slotervaartziekenhuis.’

Demi kon zien dat Luuk het moeilijk had. Hij had zijn 

handen stevig om het stuur geklemd en zijn knokkels waren 

wit.
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Woensdag 5 juni 16:09 Amsterdam

Studentenwoning Centrum

Alexandra Braza

Het riedeltje van mijn iPhone onderbreekt de muziek, terwijl 

ik onder de douche sta. Het is waarschijnlijk Lydia, die wil 

weten of we nog iets gaan doen vanavond. 

Ik woon nu twee jaar in een studentenflat en heb het vanaf 

de eerste dag enorm naar mijn zin. De mensen die er wonen 

zijn allemaal van mijn leeftijd, rond de twintig. We kunnen 

het goed met elkaar vinden. Ik heb goed contact met mijn 

overbuurman, Michael. Bijna iedere week komen we bij 

elkaar langs om een film te kijken.

Terwijl ik mijn haren was, zing ik met de nieuwste hit van 

Sia mee. 

Het voordeel van deze flat is dat iedereen een eigen keuken 

en badkamer heeft. Je hebt daardoor meer privacy. Ik heb 

geluk gehad, want mijn vader kende toevallig de vorige 

huurder. Hij ging ergens anders wonen en kon zodoende dit 

appartement huren. Het is vlak bij mijn school en ik hoef 

alleen een klein stukje met de metro om er te komen.

In het begin vond ik de geluidsoverlast erg wennen, maar op 

den duur had ik er geen last meer van. Mijn ouders wonen 

ook in Amsterdam, met mijn zusje, maar die hebben geen 

last van de vele geluiden en mensen, die de hele nacht 

roepen of muziek maken. Ik wil al vanaf mijn achttiende op 

mezelf wonen. Vrij zijn. Geen regeltjes waar je je aan moet 

houden. Mijn ouders zijn niet streng, maar ze willen wel dat 

ik op tijd ben voor het avondeten en dat ik op tijd naar bed 

ga als het een doordeweekse dag is. 

Mijn iPhone gaat nog een keer en deze keer laat ik hem niet 
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gaan. Ik wikkel een handdoek om mijn lichaam en droog 

mijn handen af. Ik zie dat het Lydia is en neem op.

‘Hé!’

‘Zo, leef je nog? Ik dacht minstens dat de wereld vergaan 

was, toen je niet opnam.’

Ik glimlach. Typisch een reactie voor Lydia. Ze is al sinds 

de middelbare school mijn beste vriendin en er gaat geen 

dag voorbij, dat we elkaar niet spreken of zien. 

‘Ik stond even onder de douche. Je weet wel, dat apparaat 

waar warm water uitkomt.’

‘Haha, wat ben jij grappig,’ zegt ze sarcastisch. ‘Ik wilde 

vragen of we straks nog de stad in gaan, want Pim komt 

ook.’

Ik rol met mijn ogen. Het zijn jongens die een zwak voor 

haar hebben, maar ze is zelf ook een versierder. Ze had 

gezworen dat ze een tijdje vrijgezel zou blijven, maar ik 

wist wel beter. Lydia is een type, die niet lang alleen blijft.

‘Wil je niet alleen met hem uit?’

‘Welnee. Het is geen date. Kom op, ga even mee. Dan 

zoeken we ook iemand voor jou.’

‘Wie zegt dat ik dat wil?’

Ik veeg de condens van de spiegel en kijk naar mezelf. In 

tegenstelling tot Lydia ben ik blond, heb ik blauwe ogen en 

ben ik lang en mager.

‘Oké, ik ga wel mee.’

‘Yes! Zal ik nu naar je komen?’

‘Is goed. Ik wilde toch pizza bestellen.’

Lydia zucht. ‘Zullen we ruilen van lichaam?’

Ze had al vaak gezegd, dat ze dat wilde. Ik zou het niet erg 

vinden om een grotere kont te hebben. Dan zouden mijn 

broeken tenminste niet afzakken. Lydia moet een paar keer 

per week naar de sportschool om haar lichaam zo strak 
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mogelijk te houden. Ze snoept niet veel, maar het is haar 

lichaamsbouw.

‘Graag. Dan laat ik iedere jongen zien wat voor mooie kont 

en borsten ik heb.’

‘Alsof je dat nu niet hebt, muts. Oké, ik ga je vanavond 

aankleden en wedden dat de jongens in de rij staan.’

‘Tuurlijk,’ zeg ik sarcastisch.

‘Hé, niet zo gaan doen. Oké, ik kom eraan. Adios.’

‘Ciao.’

Ik zet de muziek harder en open mijn kledingkast. Ik ben 

een typische vrouw en dat kan je meteen zien aan de 

kleding. Laarzen, hakken, rokken, toppen, jurken. Het is niet 

zo dat ik geen broeken draag, maar ik voel me meer op mijn 

gemak in de andere kledingstukken.

Ik trek een panty, een spijkerrok en een groene top aan. Ik 

trek gepaste laarzen aan. Als Lydia dit niet goed vindt, weet 

ik het ook niet meer. Ik schenk een wijntje in en zet de tv 

aan. 

Lydia woont maar een paar straten verder. In dat 

studentenhuis zijn de badkamer en keuken wel samen. Ze 

was toch vaker afwezig, dan in het huis. Negen van de tien 

keer had ze een slaapplek gevonden bij een jongen of – wat 

ook wel voorkwam – een man.

Ik moet er niet aan denken het met een volwassene te doen, 

maar er zijn genoeg meiden van mijn leeftijd, die het niet 

erg vinden. Mijn laatste vriend was net als ik twintig. We 

hadden elkaar in de kroeg ontmoet en we waren meer bij mij 

thuis dan bij hem. Hij woonde nog bij zijn ouders, dus het 

was logisch dat we bij mij waren. Na anderhalf jaar was de 

koek op bij mij en hadden we besloten dat het beter was om 

uit elkaar te gaan. In het begin deed het me pijn, maar het 

was een goede beslissing geweest.

22



In de achttien maanden dat ik vrijgezel was, had ik het bed 

met twee anderen gedeeld en ik was niet van plan om weer 

een one-night-stand te hebben.

Ik ben op zoek naar vastigheid, maar het is niet zo dat ik sta 

te springen om weer een relatie aan te gaan.

De bel gaat en ik laat Lydia binnen.

‘Nee, zo gaan we niet naar buiten,’ zegt ze.

Ik sla mijn ogen ten hemel. ‘Wat is er mis met dit?’

‘Wat dacht je van alles? Nee, Alex. Je hebt duidelijk niet 

goed in de spiegel gekeken.’

Ze schenkt twee glazen wijn in en neemt een flinke slok. 

‘We gaan straks wel even kijken. Heb je al pizza besteld?’

‘Nee, ik wist niet welke je wilde.’

‘Pizza Hawaii,’ zegt ze en ze loopt naar mijn slaapkamer. 

‘Je moet er wel goed uitzien als we gaan stappen. Waarom 

doe je niet een keer iets anders? Je hebt toch wel ergens een 

broek?’

‘Ja, die heb ik wel, maar –’

‘Geen maar. Laat mij maar even zoeken, dan kan jij het eten 

bestellen.’ Ze geeft me een zoen. ‘Je bent een schat.’

Ik lach. ‘En jij bent gestoord.’

Ze gooit een paar kledingstukken op mijn bed.

‘Een klein beetje maar.’

Ik laat haar begaan en bel de pizzeria, waar ik vaker bij 

bestel. Ik ben vaste klant en ze weten wat mijn bestelling is. 

‘Een margarita. Ik wil er graag een pizza Hawaii bij. 

Bedankt! Ja, tot zo!’

‘Ik heb het!’ roept Lydia.

Ik neem een slok van de wijn en loop naar Lydia.

‘Laat eens zien.’

Op het bed ligt een setje en ik moet toegeven, dat het er 
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goed uitziet.

‘Goed werk, styliste.’

‘Ik weet het. Ik ben de beste.’

Ik moet lachen. ‘Juist.’ 

‘Trek maar aan en je zult straks zien, dat de jongens je 

willen bespringen.’

‘Doe toch normaal.’

Ik trek het setje aan en kijk in de spiegel. Het staat 

inderdaad leuk en anders. Het is een strakke zwarte tanktop 

en een skinny jeans, met daaronder zwarte lange laarzen. 

Lydia heeft mijn haar opgestoken. Om mijn nek draag ik 

een zilveren ketting en mijn oorbellen matchen daarbij. Ik 

zie er goed uit.

‘Niet meer zo onzeker zijn, schat.’

De pizza wordt gebracht en onder het genot van een wijntje 

beginnen we te eten. De tv is nog steeds met een nieuwsitem 

bezig. Ik hoor dat het over verkrachters gaat.

‘Een paar jaar geleden struinde er een rond in Utrecht en nu 

is er een serieverkrachter actief in Amsterdam. De dader in 

Utrecht is nooit gepakt en de politie doet er alles aan om de 

dader in Amsterdam te pakken.’

‘Lekker onderwerp. Hallo, ik ben aan het eten,’ mompelt 

Lydia.

‘Ik hoop maar dat ze hem pakken.’

‘Voel je je nu minder veilig?’

‘Ik weet het niet,’ zeg ik naar waarheid.

Het feit dat er al een paar slachtoffers zijn gevallen, maakt 

de zaak er niet beter op. De politie tast tot dusver in het 

duister.

‘Ze pakken hem heus wel. Ik ga echt niet minder vaak uit, 

nu er zo’n viezerik rondloopt. Trouwens, er zijn wel meer 

idioten hier. Als ze die ook oppakken, blijft er bijna 
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niemand over in de stad.’

Ik glimlach en neem een hap. Lydia zapt naar een ander 

kanaal en lacht als een BN’er iets zegt. Ik heb een nieuw 

WhatsApp berichtje en zie dat het van Peter is. Hij vraagt of 

we vanavond nog komen. Ik zeg dat het een optie is.

‘Spreek je af met casanova?’

Ze loopt met de vieze borden naar de keuken. 

Peter en ik kunnen het goed met elkaar vinden, maar we 

zien elkaar niet als relatiemateriaal. Eerder als broer en zus. 

Ik kan mezelf bij hem zijn en dat vind ik wel belangrijk.

‘Hij vraagt of we nog een drankje bij hem doen.’

‘Ik vraag wel aan Pim of hij daarheen wil komen.’

Ze tikt als een bezetene op haar telefoon en het duurt niet 

lang voor ze antwoord heeft.

‘Ja, we gaan naar Peter toe.’

Ze drinkt haar wijn op en opent de koelkast.

‘Zullen we iets sterkers nemen?’

We drinken een paar mixdrankjes en maken ons gereed om 

de avond te beginnen. Ik doe nog een laatste check in de 

spiegel, terwijl Lydia nog een laag haarlak inspuit.

‘Ja, ik denk dat het wel goed zit.’

‘Wie is er nu onzeker?’

Ik trek haar mee naar buiten en sluit de deur. 

Ze slaat een arm om me heen.

‘Alex, dit gaat een hele leuke avond worden. De mannen 

staan in de rij voor je.’

Ik proest het uit. ‘Je bent niet goed wijs.’
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Woensdag 5 juni 16:34 Amsterdam

Slotervaartziekenhuis

Luuk Min

Luuk rende naar zijn zus Samantha, terwijl Demi achter hem 

aan liep. Demi belde met iemand, maar Luuk had er geen 

oor naar. Hij wilde weten hoe het met Anna ging.

‘Ze is zo bang,’ zei Samantha.

Ze had rode ogen van het huilen. Ze stonden op de drukke 

gang, mensen liepen in en uit de kamers en waren druk in 

gesprek met elkaar.

‘Luuk, iemand heeft haar pijn gedaan.’

Luuk pakte haar vast. Anna was een jonge tiener, die 

niemand iets had gedaan. Ze was onschuldig. Luuk had vaak 

met slachtoffers van verkrachting te maken gehad, had met 

hen gepraat en had de gevolgen ervan gezien. Ze waren jong 

en oud, dik of dun, maar allemaal hadden ze hetzelfde 

gevoel. Pijn. Sommige slachtoffers waren praters, anderen 

hielden jarenlang hun mond. Niet iedereen deed aangifte en 

maakte er werk van. Schaamte was daar meestal een reden 

van. De meeste slachtoffers waren verkracht door een man 

en hun verhaal aan een man vertellen was te pijnlijk voor 

hen. 

Dit kwam te dichtbij. 

‘Waar is ze nu?’

‘Ze wordt onderzocht,’ zei Samantha. ‘Ik weet het niet. Ik 

heb er geen verstand van.’

‘Wat heeft ze gezegd?’ vroeg Demi. ‘Heeft ze wel iets 

gezegd?’

Samantha schudde haar hoofd. ‘Niet veel. Ze belde me en 

zei dat ze me nodig had. Ik wist meteen dat er iets aan de 
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